
 

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS 
Carrer Paret Nova 14 
17720 Maçanet de Cabrenys 
Correu-e: ajuntament@massanet.org 
T: 972544005 

 

1 
 

ORDENANÇA GENERAL NÚMERO. 16, DE REGULACIÓ DE L’ACAMPADA LLIURE 
AL MUNICIPI DE MAÇANET DE CABRENYS  

 
Capítol 1. Disposicions generals. 

 

Article 1. Objecte. 

Constitueix l’objecte de la present ordenança regular el règim de l’acampada lliure al terme 
municipal de Maçanet de Cabrenys, amb els declarats objectius, de competència 
municipal, de preservar el medi natural i l’entorn paisatgístic, protegir la salubritat pública, i 
mantenir la qualitat de l’oferta turística, tot compaginant la protecció d’aquests valors amb 
l’exercici del dret fonamental a la lliure circulació de les persones i l’exercici del dret a la 
propietat privada. 

Article 2. Delimitació del concepte d’acampada lliure. 

1. Es considera acampada lliure la que té lloc fora dels establiments existents per a 
aquesta finalitat legalment establerts, que presten servei d’allotjament temporal en 
espais d’ús públic convenientment delimitats destinats a la convivència agrupada de 
persones a l’aire lliure mitjançant tendes de campanya, caravanes, autocaravanes o 
qualsevol altre alberg mòbil fàcilment desmuntable i/o transportable equivalent, sense 
cimentació. 

2. S’entén que l’alberg mòbil es troba en règim d’acampada lliure, i no en el de lliure 
estacionament derivat del dret fonamental a la lliure circulació de les persones, quan 
l’alberg mòbil es troba en situació d’estacionament estable, amb vocació de pernoctació 
turística –no de pernoctació derivada de descans en la conducció–, tot constituint 
l’allotjament temporal dels seus ocupants. 

 

3. En el cas de les caravanes i autocaravanes es reputarà situació d’estacionament estable: 

1. Aquella en que, amb independència del temps d’estacionament i del nombre 
d’ocupants, concorri en l’alberg mòbil qualsevol de les següents circumstàncies: 

a) Que es trobi assentat sobre el terra mitjançant qualsevol subjecció o artilugi 
diferent del que les mateixes seves rodes constitueixen. 

b) Que ocupi més espai que el que ocuparia el mateix alberg mòbil tancat. Això 
és, quan s’hagin instal·lat al seu voltant taules, cadires, barbacoes, tendals o 
similars, o hi hagin finestres batents obertes. 

c) Que generi sorolls o tingui en funcionament generadors. 

d) Que llenci aigües o emeti fluïts de qualsevol altra mena. 

2. Qualsevol altra en què, no donant-se cap de les situacions definides al punt 
anterior, l’estacionament estable es perllongui més de dotze hores. 

 

Capítol 2. Règim de l’exercici de l’acampada lliure. 

Article 3. Acampada lliure a les vies públiques de titularitat municipal. 

A les vies públiques de qualsevol mena, places, carrers, carreteres urbanes o 
interurbanes, àdhuc camins, de titularitat municipal, resta prohibit l’exercici de 
l’acampada lliure, en els termes definits a l’Article 2, fins i tot en aquells casos en què 
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l’estacionament de què l’acampada derivi no constitueixi per ell mateix vulneració de la 
normativa sectorial en matèria de trànsit i circulació de vehicles. 

Article 4. Acampada lliure en d’altres espais públics municipals. 

Resta prohibit l’exercici de l’acampada lliure en qualsevol altre espai públic de 
titularitat municipal. 

Article 5. Autoritzacions excepcionals d’ús d’espais públics municipals. 

1. L’Ajuntament prèvia sol·licitud, pot discrecionalment autoritzar l’ús de concrets espais 
públics municipals per a l’exercici de l’acampada lliure amb ocasió de concentracions 
temàtiques, certàmens o altres actes puntuals que es considerin. 

2. Es considerarà que l’ús està autoritzat únicament quan es disposi d’una resolució 
municipal expressa i serà necessari disposar-ne d’una còpia per poder presentar-la 
en cas de requeriment de les autoritats competents. 

3. S’estableix una taxa de 10,00€/dia i autorització per fer ús de l’espai públic municipal. 

4. Serà necessari realitzar una fiança de 100,00€ a l’Ajuntament, que seran retornats 
una vegada es comprovi que s’ha deixat l’espai en el mateix estat en què es trobava 
abans de l’autorització.  

 

Article 6. Exercici de l’acampada lliure en altres terrenys. 

1. L’exercici de l’acampada lliure puntual, individual o en grup, en terrenys públics 
diferents dels de titularitat municipal, o privats, requereix la sol·licitud i l’obtenció 
prèvia de llicència municipal específica, l’obligatorietat d’obtenció de què s’estableix 
mitjançant la present ordenança a l’empara de l’article 187.2.s) del Text refós de la 
Llei d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3/8/2010. 

2. La sol·licitud concretarà el seu objecte en els aspectes relatius a la ubicació pretesa, 
el nombre de persones, la modalitat d’acampada i la durada prevista. 

3. Quan el sol·licitant sigui diferent del titular del dret real d’ús del terreny de què es 
tracti, a la sol·licitud s’haurà d’adjuntar l’acreditació de l’autorització d’ús del terreny 
per a la finalitat pretesa, atorgada inequívocament pel titular del dret. 

4. L’ajuntament, en els casos que l’ús previst no estigui expressament prohibit per la 
normativa urbanística, atorgarà o denegarà la llicència de manera motivada en forma 
discrecional, tot tenint en compte factors com són ara la durada, l’ocupació, el nombre 
de persones, la modalitat, la reiteració d’acampades, o l’incompliment dels deures de 
reposició i restabliment a què es refereix, que s’hagi acreditat amb ocasió d’anteriors 
atorgaments i atenent sempre la compatibilitat de l’acampada amb la preservació del 
medi natural i de l’entorn paisatgístic, la protecció de la salubritat pública, i el 
manteniment de la qualitat de l’oferta turística del municipi. 

5. Constitueixen motius específics de denegació de la llicència les acampades previstes 
en rambles, llits o torrents secs però inundables, terrenys perillosos, propers a línies 
elèctriques, a indústries, instal·lacions insalubres o poc saludables o a pous de 
captació d’aigua. 

 

Article 7. Deure de reposició i restabliment. 
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Els practicants de l’acampada són obligats a deixar els llocs que han utilitzat en les 
mateixes condicions naturals i higièniques en que els van trobar. 

Capítol 3 Règim sancionador. 

Article 8. Disposicions generals. 

1. Constitueixen infraccions a la present ordenança les que es tipifiquen al present 
Capítol, i que es classifiquen tot atenent els criteris establerts a l’article 140 de la Llei 
7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim local. 

2. La comissió de les infraccions donarà lloc a la imposició de les sancions que s’hi 
preveuen, prèvia la tramitació del corresponent expedient. 

3. Quan la conducta relativa a l’acampada lliure de què es tracti constitueixi també 
infracció tipificada a la normativa sectorial en matèria de trànsit i circulació de vehicles 
seran d’aplicació, quan procedeixi, les disposicions d’aquesta relatives a les mesures 
provisionals d’immobilització, retirada i dipòsit. 

4. La imposició de sancions no perjudica l’exigibilitat de les responsabilitats de qualsevol 
ordre que s’hagin pogut derivar de les accions o omissions de què es tracti, reclamacions 
d’indemnitzacions per danys i perjudicis, accions de restitució del domini públic alterat, o 
qualsevol altra que sigui procedent. 

 

Article 9. Infraccions. 

Constitueixen infraccions a la present ordenança: 

1. De caràcter molt greu: 

a) L’exercici de l’acampada lliure en llocs prohibits, quan hi hagi hagut afectació 
greu i rellevant del medi natural o de la salubritat pública. 

b) L’exercici de l’acampada lliure sense disposar de la preceptiva llicència, quan hi 
hagi hagut afectació greu i rellevant del medi natural o de la salubritat pública. 

2. De caràcter greu: 

a) L’exercici de l’acampada lliure en llocs prohibits, quan no constitueixi infracció 
molt greu però s’hagi posat en perill el medi natural o la salubritat pública. 

b) L’exercici de l’acampada lliure sense disposar de la preceptiva llicència, quan no 
constitueixi infracció molt greu però s’hagi posat en perill el medi natural o la 
salubritat pública. 

3. De caràcter lleu: 

a) L’exercici de l’acampada lliure en llocs prohibits, quan no constitueixi infracció 
greu ni molt greu. 

b) L’exercici de l’acampada lliure sense disposar de la preceptiva llicència, quan no 
constitueixi infracció greu ni molt greu. 

c) L’incompliment de qualsevol altre deure que correspongui al responsable d’acord 
amb el que es disposa a la present ordenança. 

 

Article 10. Procediment sancionador. 

El procediment sancionador es tramitarà de conformitat amb el que es disposa al Decret 
278/1993, de 9/11/1993, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de 
competència de la Generalitat. 
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Article 11. Responsables. 

1. Són responsables de les infraccions tipificades en la present ordenança: 

a) En el cas d’acampada lliure mitjançant tendes de campanya o qualsevol altre alberg 
mòbil diferent de les caravanes o autocaravanes, els acampats. A aquests efectes, 
s’entendrà comesa una única infracció per unitat d’alberg mòbil instal·lat, amb 
independència del nombre dels seus ocupants, essent responsable el propietari de 
l’alberg. En cas de negativa o d’impossibilitat d’identificació d’aquest propietari es 
considerarà responsables tots els ocupants, en règim de solidaritat. 

b) En el cas d’acampada lliure mitjançant caravanes o autocaravanes, el conductor de 
l’autocaravana o el del vehicle tractor de la caravana. En cas d’impossibilitat 
d’identificació s’entendrà responsable el titular administratiu, el qual, si és el cas, 
podrà enervar l’acció que se li adreci tot identificant el conductor pels mateixos 
tràmits i amb les mateixes condicions que són aplicables als procediments 
sancionadors en matèria de trànsit i seguretat vial. 

2. Quan les infraccions es produeixin com a conseqüència de la celebració de 
concentracions, jornades o similars, organitzades, tutelades, o simplement tolerades pel 
titular del dret d’ús del terreny de què es tracti, es considerarà responsable de la infracció 
aquest titular del dret d’ús. 

 

Article 12. Sancions. 

Les infraccions molt greus seran sancionades amb multes de fins a 3.000 euros. Les 
greus, amb multes de fins a 1.500 euros, i les lleus, amb multes de fins a 750 euros. 

Disposició final. 
 

§ Disposició final única. 
Aquesta ordenança entrarà en vigor quan haurà transcorregut el termini de quinze dies 
hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de 
règim local, des de l’endemà de la publicació íntegra del seu text definitivament aprovat. 
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